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Belangrijke data: 
28 juni 2018   Viering ‘Allemaal anders, iedereen gelijk’ (na schooltijd) 

29 juni 2018   Rapporten mee 

5 juli 2018   Leerlingenpanel van 13.00 -14.00 uur 

17 juli 2018   ’s avonds Afscheid groep 8 

18 juli 2018   groep 7/8 begint om 10 uur 

19 juli 2018   Viering laatste schooldag 

20 juli 2018   Laatste schooldag, interne verhuizing en groep 8 is vrij. 

23 juli t/m  31 augustus 2018 Zomervakantie 

3 september 2018  Start nieuwe schooljaar 

Algemeen 

De zomer komt gestaag dichter bij. Gelukkig eigenlijk dat het nog niet iedere dag 

ontzettend warm is geweest want dan wordt het ook in de school erg warm. En 

dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor het leerklimaat…..Dat de juffen afgelopen 

vrijdag zo in het zonnetje zijn gezet is dan wel weer erg leuk. Wat een fijn feestje, 

cadeautjes en lekkere dingen waren er gemaakt. Bedankt allemaal voor jullie 

aandacht hiervoor! 

Gelukkig kunnen we u informeren over de formatie van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Daarover 

verderop in dit nieuwsbulletin meer. 

Verkeersveiligheid 

Wilt u er, samen met uw kind, op letten dat de stoep niet onbegaanbaar wordt door het plaatsen van 
fietsen en auto’s?! 

Formatie 
De formatie is eindelijk rond! Daar zijn we heel blij mee. We hebben in Marijke Sybrandy een goede, 
startende leerkracht gevonden die ons team komt versterken. Het komt er het volgend schooljaar als 
volgt uit te zien; 
  

groep 1 groep 2 groep 3/4 groep 5/6 groep 6/7 groep 8 
 

              
 

maandag Froukje Atty Martha Trijnie Marcella Ina 
 

dinsdag Froukje Atty Martha Trijnie Marcella Rennie 
 

woensdag Froukje Tineke Marijke Trijnie/Rennie* Fenna Ina *wisseldag 

donderdag Froukje Tineke Martha Trijnie Marcella Ina 
 

vrijdag Froukje Atty Marijke Rennie Fenna Ina 
 

 
Juf Henriette blijft de hele week als onderwijsassistente verbonden aan onze school. Janny Jagt komt 
volgend jaar voor juf Saloni in de plaats, zij hebben onderling van school gewisseld. Juf Saloni zal daarom 
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volgend jaar gaan werken op de Bron in Bolsward. We wensen haar alvast veel plezier en de beide 
nieuwe juffen een hele fijne tijd bij ons op school. 
Juf Anne (Ib’er) zal volgend jaar werken op maandag, woensdag en donderdag. Djoke zal op maandag, 
dinsdag, woensdagochtend en donderdag aanwezig zijn.  
 

Even voorstellen… 
Mijn naam is Idzard Pruiksma en sinds begin januari ben ik als jongerenwerker werkzaam bij Sociaal 

Collectief. 

Ik ben veel op straat en doe veel activiteiten met jongeren. Wanneer jongeren een goed idee hebben, 

waar ze wat hulp bij nodig hebben kunnen ze contact met mij opnemen. Ook als jongeren veel op straat 

hangen en niet echt weten wat ze kunnen doen kan ik ze helpen. We gaan dan samen kijken wat leuk 

en goed voor de jongere is en hoe we dit kunnen regelen. Een mooi voorbeeld van mijn werk is dat ik 

veel op hangplekken in Sneek ben om contact met de jeugd te leggen. Vanuit dit contact heb ik 

meerdere jongeren geholpen om lid te worden van een vereniging. 

Heb je vragen? Via onderstaande gegevens ben ik te bereiken van maandag tot vrijdag ochtend. 

Idzard Pruiksma 

06-30564020 

i.pruiksma@sociaalcollectiefswf.nl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kindpakket 

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag 
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen 

aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.  

Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het 

kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat u 

geen of te weinig werk heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent. Maar wat de reden 

ook is, elk kind kan meedoen! 
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Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er 

netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle vergoedingen op een rij en 

kunt u heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!  

Het gebiedsteam op school 

 

Het gebiedsteam op school 

Met ingang van 3 september zijn er elke donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00  medewerkers (Khaled 

Almusawy en Thea Visser) vanuit het gebiedsteam aanwezig op de Johannes Postschoolschool. De 

medewerker gebiedsteam op school is een vaste medewerker dit is Thea Visser. Medewerkers van 

het gebiedsteam ondersteunen u en helpen daar waar nodig is. Onderwerpen die u met de 

medewerker kunt bespreken zijn onder andere: relaties, geld, opvoeden, wonen, werk, onderwijs, 

verwerking, gezondheid, verslaving, vervoer en mantelzorg. Samen met u zoeken ze naar de beste 

oplossing voor uw vraag. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis. 

 

 فريق المنطقة في المدرسة

في المدرسة موظف من فريق المنطقة . من اآلن كل يوم خميس من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة صباحآ يتواجد   

موظفة المنطقة في المدرسة هي السيدة تيا فسر.   

عدة الضرورية في المواضييع التالية: العالقة الزوجية، األمور المادية، تربية األوالد، السكن، موظفين المنطقة يقدمون لك المعلومات والمسا

العمل، التعليم، الصحة) النفسية(، األدمان، النقل ورعاية المسنين.هم يبحثوا سويتآ معك عن الحل المناسب لموضوعك. علمآ ان النصيحة 

 والمساعدة من فريق المنطقة مجانية.

 

Foto van Thea en Khaled 

http://www.kindpakket.nl/
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Ouder tevredenheid  
De oudertevredenheidsvragenlijst kan nog ingevuld worden tot 30 juni 2018. Heeft u dit nog niet gedaan 

maar was u het eigenlijk wel van plan, dan kan het nu nog! Iedereen heel erg bedankt voor de genomen 

moeite. 

Het zomercadeautje van de Bibliotheek 

Wist u dat je door de vakantiebieb app te downloaden van 1 juli t/m 31 augustus meer dan 30 e-books 
kunt lezen en kans maakt op een Ipad mini?! Gewoon doen toch?!  

Meer info op www.vakantiebieb.nl 

 
  

Naschools Aanbod 
 
Wat Er is voor de laatste periode helaas geen aanbod meer na 

schooltijd! 

 

Fijne vakantie en tot maandag 3 september 

 

Team Johannes Postschool 

http://www.vakantiebieb.nl/
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